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H I R D E T É S E I N K 
 2012. szeptember 30 – október 7.  

 

1. A hétköznapi misék még ezen a héten a közösségi ház 
kápolnájában vannak a szokott időben, utána Kórház ká-
polnában lesznek.  

Szombaton és vasárnap a rendes időben vannak a szent-
misék a templomban. De a továbbiakban ehhez kérnénk 
minden szombaton délután fél 4–re, néhány asszonyt, 
akik segítenek a templom kitakarításában 

Elkészült a Kórházkápolna feltárási munkálata, ezért 
csütörtökön október 4–én délelőtt 9-től kérünk segít-
séget a takarításhoz. Takarítóeszközöket hozzunk ma-
gunkkal.  

Jövő szombaton reggel fél 8-kor a szentmise már a kór-
házkápolnában lesz, és utána hétfőtől nem a közösségi 
ház kápolnájában, hanem a kórházkápolnában misézünk 
minden nap a kialakult miserend szerint.  

2. Egyházmegyei zarándoklatra még lehet jelentkezni a 
horvátországi Voćinba a pozsegai egyházmegye kegyhe-
lyére, amely október 13-án szombaton, Dallos Tamás di-
akónus vezetésével lesz. A jelentkezés után kérjük le-
adni a személy igazolványszámot és a lejárat idejét, a 
3.000,- Ft részvételi díj megfizetése mellett. Jelent-
kezési határidő október 4–ig az adatokkal együtt. .  

3. Október 4 én csütörtökön délután 5 órától az első 
gyónók és elsőáldozók szüleinek lesz szülői értekezlet 
a plébánia közösségi házában.  

4. A templomfelújítás alatt a medjugorjei szentségimá-
dások elmaradnak.  

5. Október 1-én, hétfőn fél 5-től a Jézus Szíve Család 
imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Utána ¼6–
tól rózsafüzér ájtatosság.  

6. Első szerdán az esti mise után a karizmatikusok havi 
találkozója lesz a plébánián.  

7. Első csütörtökön csendes szentségimádás a kápolnában 
délután 1 órától.  
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8. Első pénteken megyünk a betegekhez, gyóntatás a kö-
zösségi házban és a könyvtárban lesz a szokott módon 
reggel és este.  

9. Szombaton Rózsafüzér délután ¼6-tól a templomban a 
Rózsafüzér Társulat vezetésével szentségkitétel nél-
kül.  

10. A Rózsafüzér heti beosztása következő: 

Október 1-től 6-ig a Közösségi ház kápolnájában, utána 
a Kórház kápolnában ¼6-tól: 

Hétfő: Fokoláre Neoktekumenek és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Kedd: A reggeli mise előtt 1 tized 

Szerda: Karizmatikusok, Karitász 

Csütörtök: Házashétvége és a Szent Mónika imaközösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat –Szentségkitétel nélkül a 
templomban 

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk, hogy a csoportjukból öt ember imádkozza elő a 
napi Rózsafűzért.  

Bacsmai László 
Plébános 


